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Beste Laakdaller

Na een belabberde lente, 
is de vakantie in aan-
tocht. Hopelijk met veel 
zon en aangename tem-
peraturen. De vakantie 
is een belangrijke peri-
ode in het jaar : het is 
de periode om echt bij 
te tanken en energie op te doen voor een nieuw 
werkjaar. Het is ook een periode waarin we con-
creet werk maken van enkele specifieke onderde-
len van ons bestuursakkoord. We hebben het dan 
over “Laakdal een kindvriendelijke gemeente”. Als 
gezinspartij maken we met deze initiatieven een 
goede combinatie van werken, gezin en ontspan-
ning mogelijk.

In dit nummer zoemen we in op de diverse initiatie-
ven die in de vakantieperiode voor onze kinderen 
en jeugd worden geboden. We hopen dat iedereen 
kansen krijgt om deel te nemen aan deze initiatie-
ven en er ten volle kan van genieten. We hebben 
het dan over de organisatie van Speelstraten, de 
Buitenschoolse kinderopvang, de buurtfeesten , 
de  speelpleinwerking,  de dienst onthaalouders, 
de Sportweken en sportkampen, de speeltuinwer-
king in Dennenoord. Bovendien kunnen de jeugd-
bewegingen voor hun kampen rekenen op een 
goede materiële ondersteuning. 
Met dit ruim aanbod maken we “Laakdal een kind-
vriendelijke gemeente” waar. We zijn ervan over-
tuigd dat een aantal van deze  initiatieven slechts  
mogelijk zijn dank zij de inzet van een grote groep 
van vrijwilligers. Hen willen we bij voorbaat dan-
ken en een pluim geven voor deze inzet.

We wensen u allemaal een verkwikkende vakantie 
toe om er nadien met groot enthousiasme terug in 
te vliegen. 

In deze “Stem” besteden we ook aandacht aan een 
ander thema uit ons bestuursakkoord. We willen 
immers onze aandacht toespitsen op de zwakke 
weggebruiker. Daarom een speciaal artikel over 
enkel onderdelen van ons  fietspadenbeleid  met 
een speciale aandacht voor de Fietsostrade, een 
project in volle voorbereiding dat zich toespitst op 
het woon-werkverkeer. 

Je kan het bestuursakkoord lezen op de website 
van CD&V-Laakdal ( www.laakdal.cdenv.be) waar 
we ook de kans geven jouw bedenkingen door te 
geven. Je kan natuurlijk ook steeds deelnemen aan 
onze werking. Wens je meer te weten over onze 
werking, stuur dan een mailtje naar info@laakdal.
cdenv.be of neem contact op met onze secretaris 
Kris Goos - 0479629945. Uw inbreng is belangrijk 
voor Laakdal, want “JIJ bent Laakdal”.

Met vriendelijke groeten,
Felix Vanbel 

De Winde breidt uit

De gemeenteraad heeft in de zitting van 28 mei 2013 het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) De Winde goedgekeurd.  
Deze goedkeuring opent voor KMSI en CM de poort  om haar activiteiten op deze site uit te breiden.  Voor Laakdal 
heeft deze uitbreiding volgende belangrijke meerwaarden:
 
-        Het revalidatiecentrum voor kinderen (momenteel gevestigd in het voormalige kloostergebouw) wordt 

verder uitgebouwd op een nieuwe plaats op het terrein. 
-        Bijkomende voorzieningen voor de opvang van zorgbehoevende bejaarden en dit op korte termijn  
-        Het voormalig kasteeltje krijgt een andere bestemming in de zorgsector.
 
We wensen CM alle succes toe in de verdere ontwikkeling van hun projecten, die perfect  passen in ons 
bestuursakkoord waarin we gesteld hebben dat we Laakdal willen uitbouwen tot een zorgzame gemeente.

Laakdalse fietspaden: een kenner aan het woord blz. 4

Laakdal: Kind- en gezinsvriendelijk blz. 2-3

Laakdalse fietspaden: een kenner aan het woord

Jongeren halen slag thuis!

Het moeten niet altijd de verkozenen zijn die in beeld gebracht wor-
den. Onze CD&V-verkozenen krijgen namelijk de steun van heel wat 
experten waarmee zij in overleg kunnen gaan. Vandaag wil CD&V één 
van deze mensen aan het woord laten: Karel Janssens.  Karel Janssens 
is mobiliteitsdeskundige bij de Vlaamse overheid en woonachtig in 
Eindhout.

Karel klopt het dat mede dankzij jouw hulp de nieuwe fietsverbinding tussen 
Groot-Vorst en Eindhout tot stand is kunnen komen?
Begin 2000 vroeg de bevolking al om een goede fietsverbinding tussen Groot-Vorst 
en Eindhout. Bij een eerste toets bleek dat deze verbinding via de Oude Vorstseweg 
en Langedijk niet  in het Vlaamse functionele fietsroutenetwerk was opgenomen, 
wel de verbinding via de Nieuwe Baan. Dit maakte dat een eventuele nieuwe 
fietsverbinding volledig ten laste zou komen van Laakdal. Gevolg:  Te duur dus geen 
fietspad.
In 2005 ging ik met de steun van enkele CD&V-raadsleden het aantal fietsers op 
deze twee verbindingen tellen om aan te tonen dat de meeste fietsbewegingen 
via de Langedijk en Oude Vorstseweg liepen en niet via de Nieuwe Baan. Hoera, de 
veronderstelling klopte. Met deze vaststelling trok ik naar het provinciebestuur. 
De provincie volgde mij en de verbinding Oude Vorstseweg – Langedijk werd 
opgenomen in het fietsroutenetwerk. Gevolg was dat er een fietspad kon komen 

dat voor 80 % gesubsidieerd werd. Het gemeentebestuur liet niet na om van deze 
opportuniteit gebruik te maken en vanaf heden is het veilige fietspad tussen Groot-
Vorst en Eindhout een feit.

Zijn er nog andere dossiers waar de Laakdalse fietser in de toekomst baat bij zal 
hebben?
In 2006 trok CD&V naar de verkiezingen met de belofte om te onderzoeken of 
een fietspad langs de Diestsebaan en de Averboodsebaan tot de mogelijkheden 
behoorde. Deze wegen worden beheerd door de Vlaamse Overheid en behoren tot 
het functionele fietsroutenetwerk. De Vlaamse Overheid werd bereid gevonden om 
de aanleg van de fietspaden voor 100 % te subsidiëren. Alleen moesten Tessenderlo en 
Scherpenheuvel-Zichem  samen met de provincies Limburg en Vlaams-Brabant mee 
willen. Geen gemakkelijke opdracht. Door mijn functie als mobiliteitsdeskundige 
lukte het elke partij te overtuigen om samen voor deze fietspaden te gaan. Er is 
ondertussen al een grote eensgezindheid tussen alle partijen  omtrent het concept, 
enkel de details moeten nog uitgewerkt worden. De fietsers in de dorpskernen veilig 
laten aansluiten op het andere verkeer is vaak het moeilijkste vraagstuk. Maar ik 
verwacht dat we snel een consensus zullen bereiken in deze dossiers en  we van 
start kunnen met de aanleg van deze fietspaden.

Zou het kunnen dat ik in de wandelgangen ook iets opgevangen heb van een 
zogenaamde fietsostrade?
Begin 2012 kwam de provincie met de idee om, in navolging van andere trajecten, 
tussen Herentals en Ham een FIETSOSTRADE aan te leggen. Deze fietsostrade is 
een weg uitsluitend voor fietsers en die parallel met de autostrade tussen de E313 
en het Albertkanaal zal lopen. M.a.w. verschillende bedrijvenzones zullen op een 
snelle manier voor fietsers ontsloten worden en de fietsostrade kan als alternatief 
dienen voor deze plaatsen waar het jaagpad voor alle verkeer is afgesloten. CD&V 
steunt ook dit project. Alleen ijvert CD&V er voor dat de kruising van de fietsostrade 
met het nog nieuw aan te leggen weggedeelte van de Nikelaan zo veilig mogelijk 
moet gebeuren. We verwachten immers dat met de verwezenlijking van dit nieuwe 
stuk weg, namelijk een industrieweg langs Biezenhoed, Langvoort en Nikelaan, het 
exponentieel drukker zal worden op deze weg. Er zullen heel wat meer vrachtwagens 
passeren en het is dan ook van groot belang dat wij hier de veiligheid van onze 
fietsers in de gaten houden. Ook hier zitten de onderhandelingen reeds in een 
vergevorderd stadium en verwacht ik snel een consensus te zullen vinden.

Karel bedankt voor alle tekst en uitleg. Hierbij weten we weer heel wat meer over 
de toekomst van onze fietspaden. Maar vooral ook bedankt om onze Laakdalse 
belangen zo goed te verdedigen.
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Afrittecomplex veiliger voor zwakke weggebruiker
Jong CD&V nodigde Griet Smaers uit voor een werkbezoek aan het op-en afrittencomplex in Eindhout.  Het Vlaams 
Parlementslid uit Geel stelde vast dat een oproep om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren 
terecht bleek. Jong CD&V’ers Stein Voet en Bob Nysmans wezen op het ontbreken van veilige oversteekplaatsen 
aan de verschillende verkeerslichten en de foutieve signalisatie waardoor fietsers de Eindhoutseheide onmogelijk 
veilig kunnen bereiken of verlaten.  Griet Smaers kaartte de problematiek aan in de commissie mobiliteit. Er 
kwam al snel positief gevolg vanuit AWV dat de verschillende oversteekplaatsen liet markeren met een okergele 
fietssuggestiestroken en fietspadstippen liet aanbrengen in de voorrangsrichtingen. AWV erkent eveneens dat  
dat het voor de fietsers komende van Eindhout en vanuit Steenweg op Meerhout naar Winkelomseheide op 
dit moment inderdaad niet duidelijk is op welke manier er gefietst moet worden naar de Eindhoutsheide. AWV 
belooft te onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn om deze beweging te vereenvoudigen. Hiervoor zullen 
er onder andere aanpassingen nodig aan het kruispunt N174-Hezemeer-Steenweg op Meerhout.  Samenwerken 
loont!

Carpoolparking
Tijdens het werkbezoek werd ook kort de toestand van de carpoolparkings besproken.  Laakdal is rijkelijk 
bedeeld met carpoolparkings die uitstekend worden benut. Helaas moeten we vaststellen dat de toestand van 
deze parkings erg belabberd is. Griet Smaers haalde haar mosterd tijdens het werkbezoek in Eindhout om de 
carpoolparkings in Vlaanderen te onderzoeken.  Smaers lanceerde een oproep bij de bevoegde instanties om 
blijvend in te zetten op de strategische aanleg van carpoolgelegenheden in het kader van duurzaam woon-
werkverkeer. Momenteel worden 150 locaties onderzocht, waaronder een extra locatie ter hoogte van Geel-Oost.

In dialoog met Vlaams minister 
van Welzijn, Gezondheid en Gezin 
Jo Vandeurzen!
CD&V Laakdal organiseert op maandag 23 september een open 
partijbestuur waarop Vlaams minister Jo Vandeurzen te gast zal zijn.
Alle Laakdallers zijn die dag meer dan welkom om samen met ons het 
debat over de toekomst aan te gaan!

Wat? dialoogmoment met Jo Vandeurzen
Wanneer? maandag 23 september 2013 vanaf 17u
Waar? ’t Buurthuis, Veerle-Heide



Laakdal: Kind- en gezinsvriendelijk

De zomer en dus ook de grote vakantie staan voor de deur. Voor onze kinderen een heerlijke tijd: Twee maanden om te spelen en te ravotten. Maar 
voor ouders vaak niet altijd een gemakkelijke periode om werk en gezin te combineren.

CD&V wil hierbij helpen en engageert zich om in de toekomst zo veel mogelijk initiatieven  te ondersteunen om de combinatie van werk en gezin 
mogelijk te maken.
We zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw opmerkingen en ideeën omtrent dit thema. Geef dan ook je ongezouten mening via onze enquête: 
Laakdal Kind- en gezinsvriendelijk. Je kan deze terug vinden op de homepagina van onze website: www.laakdal.cdenv.be. De resultaten zullen eind 
juli op onze website bekendgemaakt worden.

In onderstaand artikel hebben we alvast alle kindvriendelijke initiatieven die georganiseerd worden in onze gemeente even op een rijtje gezet en 
laten we telkens een ouder of kind aan het woord over hun ervaringen met het initiatief.

Speelpleintjes

Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen. En die willen we ze ook geven. Zo zijn 
er tal van speelpleintjes te vinden in onze Laakdalse wijken. Jaarlijks wordt er in juni 
een grote onderhoudsbeurt voorzien voor al deze pleintjes. Merk je tijdens de zomer 
toch nog mankementen? Geef dit dan zeker door aan één van onze mandatarissen 
of stuur een mailtje naar info@laakdal.cdenv.be.

Lies 11j : “Elke dag mag ik van mama na het school even in het speeltuintje in 
onze straat gaan spelen. Dat vind ik super leuk! Samen met Joni oefen ik dan 
handstand en rad!”

Speeltuin Dennenoord 

Speeltuin Dennenoord ligt in de bossen en staat dus garant voor eindeloos 
speelplezier. Je vindt er tevens een cafetaria en kegelbaan. Tijdens de zomervakantie 
is de speeltuin alle dagen open vanaf 13u.
Niet zo ver van de speeltuin bevindt zich het bosbelevingspad. Het bosbelevingspad 
staat volledig in het teken van onze zintuigen. De rode draad van het verhaal is de 
queeste van schildknaap Bonito die prinses Amalia wil bevrijden uit het kasteel van 
koning Kobolt. 

Viktor 8j: “Voor mijn verjaardagsfeestje moest iedereen als prins of prinses 
verkleed komen en dan hebben wij het pad afgewandeld en alle opdrachtjes 
gedaan. Dat was kei plezant!”

Speelstraten 

Er al eens aan gedacht om van je straat een speelstraat te maken? Zo kunnen jouw 
kinderen veilig en toch dicht bij huis buiten spelen. Jammer genoeg maar ook 
logischerwijs kan niet elke straat een speelstraat inrichten. Zo kan een speelstraat 
enkel ingericht worden in die straten waar de snelheid beperkt is tot 50km per uur, 
er geen doorgaand verkeer is en de straat niet bediend wordt door De Lijn. Valt 
jouw straat onder deze voorwaarden en zie jij het wel zitten om volgend jaar een 
speelstraat in te richten? Bespreek het dan deze zomer alvast met de buren en dien 
volgend jaar een aanvraag in. 

Christel mama van Daan 8j en Wout 5j: “Dit is nu al het derde jaar op rij dat 
onze straat in de zomervakantie omgetoverd wordt tot een speelstraat. 
Nooit gedacht dat dit zo een succes zou zijn! Twee weken lang genieten onze 
kinderen er van om te krijten of te fietsen in de straat. Het heeft ons ook als 
buren dichter bij elkaar gebracht!”

Dienst onthaalouders en Buitenschoolse opvang ’t Kakelnestje 

Ook tijdens de vakantie kan men beroep blijven doen op de dienst onthaalouders 
en de buitenschoolse opvang ’t Kakelnestje. Vanaf september kunnen ook de 
middagslapertjes terug in ’t Kakelnestje terecht. Mooi alternatief voor de kleutertjes 
die volgend schooljaar van start gaan, maar waarvoor een hele dag naar school gaan 
nog te vermoeiend is.

Gert papa van Maud 3j: “Aangezien zowel mijn vrouw als ik voltijds werken 
wisten we niet goed hoe we de opvang van ons Maud moesten regelen als 
we haar halve dagen naar het school zouden laten gaan. Toen we hoorden 
over het initiatief van de middagslapertjes waren we onmiddellijk enthousi-
ast. Ons Maud werd ’s middags door ’t Kakelnestje van school afgehaald en ’s 
avonds pikten wij een opgewekte Maud op.”

Speelpleinwerking ook voor kinderen met een beperking 

Naast de reguliere opvang kunnen kinderen tijdens de maanden juli en augustus 
terecht bij de speelpleinwerking. Een heel team van monitoren zorgt dagelijks voor 
een knotsgek programma. In de week van 22 juli tem 26 juli en van 12 augustus tem 
16 augustus (met uitzondering van 15 augustus) kunnen ook kinderen en jongeren 
met een beperking deelnemen. 

Louise 11j: “In de vakantie mogen mijn broer en ik kiezen of wij naar de speel-
pleinwerking gaan of bij oma blijven. Maar ik kies bijna altijd voor de speel-
pleinwerking. Daar verveel ik mij nooit en de leukste dag is vrijdag: Dan is er 
altijd een uitstap naar Circus Bruul of  Bobbejaanland ofzo… .”

Sportkampen

Onder onze kinderen zijn de sportweken ondertussen zeer gekend en geliefd. Ook 
deze zomer kunnen ze hier weer aan deelnemen. In de eerste week van juli zorgen 
ervaren monitoren voor een goed gevuld en gevarieerd programma zowel voor 
onze kleuters als voor alle kinderen van het lager onderwijs. Van 12 tem 16 augustus 
kunnen onze +12-jarigen samen met heel wat Litouwse jongeren deelnemen aan het 
sportkamp op kampplaats den Brink in Herentals. Fun verzekerd!

Simon 15j: “Vorig jaar ben ik mee naar Litouwen geweest. Het eten vond ik 
daar echt niet lekker maar voor de rest was het daar super fun! Ik heb daar 
veel vrienden gemaakt en heb nog contact met hen via facebook.”

Financiële en materiële ondersteuning buurtfeesten

Zijn de zomermaanden niet de ideale periode om met de buren de handen in elkaar te 
slaan en een gezellige bbq of een leuke dansavond te organiseren? Elk buurtcomité 
kan hiervoor jaarlijks een subsidie ontvangen. Om in aanmerking te komen voor 
de subsidie moet de activiteit openstaan voor alle buurtbewoners, georganiseerd 
worden door de buurtbewoners en plaatsvinden op Laakdals grondgebied. De helft 
van de gemaakte onkosten met een maximum van 125 euro wordt door de gemeente 
terugbetaald. Bovendien kan je bij de organisatie van jouw initiatief beroep doen op 
de uitleendienst van onze gemeente.

Ivan 42j: “Vorig jaar hebben wij voor het eerst een straatbarbecue georgani-
seerd. Aangezien we wat laat begonnen waren met de voorbereidingen wa-
ren er een aantal buren die niet konden deelnemen. Voor dit jaar hebben we 
de datum al maanden geleden bekendgemaakt en nu neemt bijna de hele 
straat deel!”

Ondersteuning kampen van jeugdbewegingen

Ook onze jeugdbewegingen mogen op heel wat steun rekenen. Elke jeugdvereniging 
kan jaarlijks op een gelijk aantal manuren technische ondersteuning van het 
gemeentebestuur rekenen.
Bovendien zorgt het gemeentebestuur ook voor een vrachtwagen voor het vervoeren 
van het kampmateriaal naar en van de kampplaats.

Bram 20j: “Omdat wij de kosten van de vrachtwagen niet zelf moeten dragen, 
kunnen wij de kostprijs van ons kamp zeer laag houden. En dit is wat we als 
chiro toch willen dat iedereen ook degene die het met wat minder moeten 
doen mee op kamp kunnen!”

Enquete jeugdraad

Tegen 2014 moet er een nieuw jeugdbeleidsplan klaarliggen. Ook jouw mening 
telt! Vul hiervoor de enquête in op www.laakdal/jeugd en laat weten wat jij in de 
toekomst veranderd wil zien voor onze jeugd.

www.laakdal.cdenv.be




